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RESUMO
Os agentes polinizadores são de fundamental importância para a manutenção e
variabilidade das espécies. As abelhas estão em um processo acelerado de
desaparecimento, sendo uma das causas o uso excessivo de inseticidas. Desta forma
objetivou-se promover a conscientização de alunos do Ensino Médio sobre a importância
da polinização e os aspectos negativos que o uso de inseticidas causa aos agentes
polinizadores. Aplicou-se um questionário contendo questões abertas relacionadas ao
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tema, para analisar o conhecimento prévio dos educandos. Em seguida, ministrou-se uma
aula adotada com slides como o material de apoio para apresentar as respostas do
questionário aplicado anteriormente. Posteriormente, os alunos desenvolveram uma
redação com o tema estudado para investigar o cumprimento dos objetivos propostos. Na
análise dos dados obtidos da primeira etapa desta pesquisa pode-se observar que os alunos
possuíam ideias prévias sobre o tema proposto. A maior parte dos estudantes citaram
exemplos de agentes polinizadores, sendo a abelha a mais mencionada, porém, poucos
descreveram o processo de polinização de forma correta. No total, 84% dos educandos
alegaram saber que uma das causas do declínio destes agentes se deve ao uso desenfreado
de inseticidas, porém, apenas 21% relataram ter conhecimento sobre distúrbio do colapso
das colônias, visto que esta é uma consequência do uso de inseticidas em áreas agrícolas.
Após a aplicação da aula, observou-se, por meio da redação, que o conhecimento dos
educandos foi satisfatório e que a educação ambiental é uma maneira eficaz de refletir
sobre as ações do homem no meio ambiente.
Palavras-Chave: Colapso das Abelhas, Conscientização Ambiental, Neonicotinóides.
ABSTRACT
The pollinating agents play a fundamental part in species' maintenance and variability.
The bees are in an accelerated process of disappearance, being one of the causes of the
excessive use of insecticides. Thus, aimed to promote the awareness of High School
students about the pollination importance and the negative aspects which the use of
insecticides cause to pollinating agents, it had been given a quiz with open questions
related to the theme to analyse the students’ previous knowledge). After that, it was
ministered a class using slides as support material to show the quiz answers previously
applied. Posteriorly, the students developed an essay with the studied theme to investigate
the fulfillment of the proposed objectives. In the analysis of data obtained of the first part
of this survey, it could be observed the students had previous ideias of the proposed
theme. Most of the students quoted examples of pollination agents, the bee was the most
mentioned, however, a few described the pollination process in the right way. In total,
84% of students said to know which one of the causes of the decline of these agents is
due to unbridled use of insecticides, but, only 21% reported having knowledge about
colony collapse disorder, as this is a consequence of use of insecticides in agricultural
areas. After the application of the class, it was seen, by the essays, that the student's
knowledge was satisfactory and that environmental education is an effective way to
reflect on humans in the environment.
Keywords: Bee’s Collapse, Environmental Awareness, Neocotinoids.

1 INTRODUÇÃO
A ação humana na biosfera tem alterado constantemente os ecossistemas do
planeta, diminuindo com frequência sua alta capacidade de fornecer serviços essenciais
para a sobrevivência da população. O Brasil é o quinto maior país em extensão territorial,
entretanto grande parte de seu território natural tem perdido espaço para a agricultura
(FONSECA, 2004).
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A sociedade humana recebe vários benefícios dos ecossistemas naturais, tais como
alimentos, fibras, combustíveis, fármacos, entre outros. Por outro lado, o
desenvolvimento econômico que destrói habitats pode criar custos para a humanidade no
longo prazo, como por exemplo, a queda significativa do fluxo de animais, pólen e
sementes (CUNHA et al., 2014).
Segundo Montagnana (2010) a intensificação da agricultura gera a simplificação
da paisagem, causando assim, a diminuição da diversidade local da flora e fauna. Estimase que 30% da superfície terrestre não coberta de gelo está sendo ocupada por alguma
forma de agricultura, com cerca de 20% dessa área dedicada à produção de animais e 10%
dedicada à cultivos de plantas.
Fatores como ampla extensão territorial, variabilidade climática e da flora fazem
do Brasil um país de destaque no cenário agrícola. Entretanto, a ampliação contínua das
áreas cultivadas tornou a agricultura cada vez mais dependente do uso de agrotóxicos,
sendo que atualmente, o consumo anual de inseticidas no Brasil tem sido superior a 300
mil toneladas (CATAE, 2016).
Cerca de 75% das culturas e 80% das espécies de plantas dotadas de flores são
dependentes da polinização animal, sendo as abelhas os principais polinizadores.
Referente a isto, considera-se que aproximadamente 73% das espécies agrícolas
cultivadas são polinizadas por alguma espécie de abelha, enquanto que as moscas são
responsáveis por 19%. Além destes, existem outros polinizadores tais como morcegos,
vespas, besouros, pássaros, mariposas e borboletas que também realizam este processo
(PINHEIRO; FREITAS, 2010).
Os polinizadores desempenham um papel de extrema importância para a
manutenção da vida do planeta. Ao buscarem nas flores seu alimento, levam o pólen
junto ao corpo, facilitando a reprodução de várias espécies, o que é responsável pela
polinização de ecossistemas agrícolas e naturais. Apesar de sua grande importância, os
agentes polinizadores, em especial as abelhas, estão em um processo acelerado de
desaparecimento. Sabe-se que uma das influências para este acontecimento são as ações
humanas como desmatamento, queimadas e o uso desenfreado de agrotóxicos (LEITE et
al.,2016). O envenenamento por produtos químicos que pode se dar por contato e/ou
ingestão durante a visita às flores contaminadas na época de florescimento das culturas,
e durante eventual fumigação. A ação do inseticida ocorre por absorção, por meio dos
espiráculos, agindo diretamente no sistema nervoso ocasionando paralisia nas pernas,
asas e trato digestivo dos polinizadores. Com isso, as abelhas deixam de beber água e se
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alimentar e, consequentemente, acabam morrendo de inanição e/ou dessecação
(CHAMBÓ et al., 2009).
Uma das medidas para minimizar esse problema é promover a educação
ambiental, processo em que o indivíduo de forma coletiva pode construir valores sociais,
conhecimentos e atitudes voltadas para a conservação do meio ambiente (SORRENTINO
et al., 2005; FERREIRA; FRENEDOZO, 2021). De acordo com ADRIAN e FAVATO
(2016):
As questões ambientais, sejam elas de preservação ou destruição, estão cada
vez mais presentes no contexto curricular da disciplina de Biologia, bem como
em outras disciplinas. Com a certeza que a escola é um ambiente indispensável
e favorável para conscientizar e atualizar o jovem em relação às consequências
dessas questões, tanto a curto quanto em longo prazo e, também, disseminar os
conhecimentos adquiridos, torna-se importante oportunizar situações que
possibilite o educando refletir a respeito da atitude do homem na busca de seu
bem-estar (ANDRIAN; FAVATO, 2016, p. 2).

Diante do exposto, tem-se como pergunta norteadora: a educação ambiental no
âmbito escolar é uma maneira eficaz de refletir a respeito das ações do homem sobre o
meio ambiente, especificamente, o efeito dos inseticidas sobre os agentes polinizadores?
Assim, tem-se como objetivo conscientizar os alunos sobre a importância da polinização
e os possíveis impactos que o uso excessivo de inseticidas pode causar sobre os agentes
polinizadores.

2 MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi desenvolvido com ações educativas junto aos alunos
pertencentes aos 3ª anos do Ensino Médio, do Colégio Estadual do Campo Dom Pedro
II e Colégio Estadual Parigot de Souza, ambos localizados na cidade de São Miguel do
Iguaçu-PR. Foram entrevistados ao todo 31 alunos.
A proposta de estudo, após revisão bibliográfica do tema, ocorreu em duas etapas.
Na primeira realizou-se uma visita à escola para apresentar a proposta do estudo à
coordenação pedagógica e à professora de biologia. Com a autorização da instituição
aplicou-se um questionário às turmas envolvidas. O questionário consistiu de perguntas
abertas relativas ao tema, para análise do conhecimento prévio dos alunos (Apêndice A).
Na segunda etapa teve-se o ministrar de uma aula, destacando “a importância da
polinização e o declínio dos agentes polinizadores pelo uso excessivo de inseticidas”,
utilizando como material de apoio slides e do filme “Bee movie - a história de uma

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.6, p.58358-58375 jun. 2021

Brazilian Journal of Development 58362
ISSN: 2525-8761

abelha”, e através de uma conversa com os alunos foram respondidas as perguntas
abordadas no questionário aplicado anteriormente. Em seguida solicitou-se que os
educandos desenvolvessem uma redação com o tema de estudo para analisar se o devido
trabalho cumpriu com o objetivo proposto.

3 RESULTADO E DISCUSSÃO
Conforme apresentado nos objetivos, as intenções deste trabalho era aprofundar
as informações, conscientizar e ampliar o conhecimento prévio dos alunos referente ao
processo de polinização.
Na análise dos dados obtidos na primeira etapa pode-se observar que os educandos
apresentavam ideias prévias sobre o tema proposto.
Polinizar significa transferir o grão de pólen da antera para o estigma das flores.
Cada grão de pólen desenvolve um tubo, no estigma, que cresce até alcançar o óvulo,
possibilitando a fecundação da flor e, posteriormente, o desenvolvimento de sementes e
frutos (WITTER, 2004; SOUZA, 2002).
Quando questionados sobre o processo de polinização, 84% dos alunos alegaram
ter alguma percepção sobre este assunto (Figura 1). Algumas respostas demonstraram
coerência com o conhecimento apresentado em livros didáticos desse nível de ensino, tais
como relatado abaixo:
“Quando os agentes polinizadores transportam o pólen de uma flor para a
outra”.
“É o processo que as abelhas e outros animais usam para a sua alimentação e
assim ajudam a planta em seu processo evolutivo”.
“A polinização ocorre no centro das flores, ela ocorre com a ajuda das abelhas,
borboletas e beija-flores ao extraírem um pouco de pólen”.

Dentre o percentual de alunos que alegaram terem conhecimento sobre o processo
de polinização, poucos souberam explicar de forma correta como este ocorre, em
nenhuma das respostas obtidas foi citado que a polinização ocorre para que as flores
possam se reproduzir. Dentre as respostas obtidas, 16% dos entrevistados relataram não
ter conhecimento sobre este assunto.
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Figura 1: Percentual de respostas obtidas referentes ao conhecimento sobre o processo de polinização

Fonte: Dados da pesquisa

Segundo Vieira e Fonseca (2004) devido à incapacidade de locomoção das plantas
a troca de genes entre as flores ocorre através da polinização abiótica (água, hidrofilia; e
vento, anemofilia) e biótica (seres vivos). Sendo este último representado,
principalmente, pelos insetos. As relações mais suscetíveis entre flores e insetos ocorrem
com as vespas, moscas, borboletas e, sobretudo, por abelhas.
A polinização por insetos provavelmente acelerou a evolução das angiospermas.
As plantas primitivas que portavam sementes eram polinizadas passivamente, de forma
que grandes quantidades de pólen eram espalhadas pelo vento entrando em contato com
o óvulo somente ao acaso. Com a presença de insetos que se alimentavam do néctar
presente nas flores, e consequentemente, do transporte de pólen, este procedimento se
tornou mais eficiente. À medida que este processo ocorria, as angiospermas continuavam
a se diversificar. Quando uma determinada espécie de vegetal é polinizada somente por
um ou poucos polinizadores, pode ocorrer adaptações na morfologia floral, relacionadas
às características desses seres polinizadores que visitam a flor mais frequentemente.
O conjunto de adaptações que as plantas adquiriram para atrair polinizadores é
denominado de distúrbio de polinização. Estas podem apresentar diferentes cores, formas,
odores e nectários florais. Como exemplo disto, pode-se citar as flores polinizadas por
besouros, elas apresentam cor esbranquiçada, odor forte e abertura noturna.
Se tratando de conhecimentos prévios, uma grande porcentagem dos alunos soube
citar exemplos de agentes polinizadores, sendo a abelha citada em 96% das respostas
obtidas (gráfico 2). Além disso, outros animais como a borboleta (26%), morcego (4%),
beija-flor (35%).
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Figura 2 - Percentual de vezes que cada agente polinizador foi citado.

Fonte: Dados da pesquisa

O Distúrbio do Colapso das Colônias (DCC) conduz ao desaparecimento
repentino das abelhas ou a redução do tamanho da colônia em poucos dias, sem deixar
vestígios de morte. Gonçalves (2012) menciona que as causas para justificar este
problema tem sido: o ácaro Varroa destructor, o fungo Nosema ceranae e os inseticidas.
Não existe até o momento uma causa única detectada como o principal agente causador
do DCC, havendo uma complexa interação entre vários fatores que determinam o colapso
ou desaparecimento das colônias.
Muitos pesquisadores apontam os inseticidas da classe neonicotinóides como
altamente tóxicos para as abelhas e como uma das principais causas do seu
desaparecimento, destacando o Fipronil, Tiametoxam, Imidocloprid e o Clotianidina.
Esses inseticidas neonicotinóides atuam fisiologicamente na memória das abelhas, olfato
e em seu comportamento de voo, causando problemas nas atividades de navegação e
orientação, dificultando a localização de suas colônias após as atividades de
forrageamento. (GONÇALVES L., 2013.)
Os neonicotinóides mimetizam a ação da acetilcolina e se ligam à receptores de
acetilcolina na membrana das células pós-sinápticas que medeiam o impulso nervoso,
ocasionando hiperatividade nervosa, tremores, descoordenação, seguindo de colapso do
sistema nervoso central, ocasionando a morte do inseto (JUNG, 2014).
Após a aplicação deste inseticida, o néctar e o pólen acabam sendo contaminados,
devido se espalhar por todos os tecidos vegetais. As abelhas ficam completamente
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expostas a este produto químico presente nas áreas de forrageamento (GONÇALVES L.,
2013).
Dave Goulson (2017), professor de biologia da Universidade de Sussex e
especialista na ecologia de abelhas, durante uma entrevista para o Greenpeace relatou que
o uso desta classe de inseticidas além de contribuir para a redução da população de
abelhas, também pode estar associado ao declínio das borboletas e pássaros, como pardais
e perdizes.
A ocorrência deste problema já é vista em diversos países do mundo, tendo como
principal consequência, prejuízos para a apicultura mundial e agronegócio apícola
internacional (GONÇALVES, 2013).
No Brasil já foram detectados vários casos de desaparecimento das abelhas.
Segundo os dados lançados em 2013 pela revista online DW Brasil, o abandono das
colmeias nos estados nordestinos chegou a 60%, levando o país a cair da 5ª para a 10ª
colocação mundial em exportação de mel. Além das alterações climáticas e da propagação
de bactérias, o uso de produtos químicos também é mencionado como causa da
mortalidade de abelhas no Brasil. Conforme Márcio Freitas, especialista do IBAMA, a
apicultura não ocorre de forma organizada em muitas regiões brasileiras e a falta do
registro de informações e dados não permite que seja feita uma análise concreta dos
motivos que ocasionam o desaparecimento das abelhas no país (NICOLETTI, 2013).
No questionamento sobre o uso de inseticidas, 90% dos alunos entrevistados
alegaram saber que esta é uma das causas do declínio dos agentes polinizadores, porém,
apenas 13% relataram ter conhecimento sobre o Distúrbio do Colapso das Colônias.
Nenhum dos alunos que assinalaram o questionário, apresentaram ter percepção deste
assunto (figura 3 e 4).
Figura 3 - Percentual de respostas obtidas referentes ao conhecimento de que o uso de inseticidas causa o
declínio de polinizadores

Fonte: Dados da pesquisa
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Figura 4 – Percentual de alunos que relataram ter percepção sobre o colapso das abelhas

Fonte: dados da pesquisa

Quando questionados sobre os meios que podem ser adotados para diminuir os
impactos dos inseticidas sobre o processo de polinização, grande parte dos alunos relatou
que se deve diminuir o uso destes produtos que afetam negativamente os agentes
polinizadores, outras respostas como “preservação de áreas” e “fazer campanhas sobre os
problemas que causam para que cada pessoa saiba usar o inseticida corretamente” foram
ressaltadas (Figura 5). As respostas obtidas apontaram que os alunos tinham alguma
noção de preservação destas espécies. Para que ocorra a conservação e manutenção das
populações de abelhas deve-se preservar o ambiente em que vivem, pois, muitas espécies
de agentes polinizadores dependem da disponibilidade de plantas para sua alimentação
ou nidificação. Tendo em vista que a destruição de seu ambiente acarreta o declínio da
diversidade de abelhas, áreas marginais devem ser manejadas e protegidas para que as
populações destes insetos possam se manter (BARBOSA, 2017).
O Ministério do Meio Ambiente recomenda que, para minimizar as ameaças às
abelhas, deve-se manter a vegetação nativa próxima à área de cultivo; conservar áreas
naturais; evitar a gradeação do solo devido algumas espécies de abelhas fazerem seus
ninhos no solo, por exemplo, a Plebeia quadripunctata (conhecida popularmente como
abelha-do-chão); evitar aplicar defensivos agrícolas em horários de visitas dos
polinizadores ao cultivo; utilizar plantas atrativas aos agentes polinizadores na
recuperação nativa; reduzir e, quando possível, eliminar o uso de agrotóxicos (MILKO,
2016).
Ao mesmo tempo em que as medidas de prevenção descritas acima são tomadas,
devem ser realizados programas com o objetivo de contribuir para o manejo correto de
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algumas espécies. E devido a importância destes agentes no processo de polinização é
necessário que medidas de conservação sejam adotadas.
Ainda neste questionamento notou-se também que 32% dos entrevistados
responderam incorretamente a esta questão de conservação e, ainda, 13% não
responderam, demonstrando a falta de compreensão de alguns alunos sobre este assunto.
Figura 5 – Percentual de respostas obtidas referente às medidas que podem ser tomadas para diminuir os
impactos causados por inseticidas

Fonte: Dados da pesquisa

Após a aplicação do questionário realizou-se uma apresentação elucidando as
questões abordadas no mesmo. Utilizou-se do recurso audiovisual para transmitir um
trecho do filme de animação “Bee movie - a história de uma abelha”, lançado em 2007,
relatando a importância dos polinizadores para a manutenção da flora. Com a intenção de
conscientizar os alunos sobre os prejuízos, que o uso inadequado de inseticidas pode
causar ao meio ambiente e aos insetos polinizadores, em especial as abelhas, foi debatido
o papel de cada um na preservação ambiental visando a mudança de hábitos dos alunos,
filhos de agricultores e talvez em futuras gerações.
Através de questionamentos, os alunos foram se manifestando oralmente e
demonstrando o grau de entendimento sobre o assunto, facilitando, desta forma, a
organização da próxima etapa de maneira mais significativa. A partir das reflexões feitas
e dos assuntos abordados foi solicitado à elaboração de uma redação contendo as
informações passadas durante a aula aplicada, onde notou-se que as abelhas foram
destacadas como os principais agentes polinizadores sendo capazes de realizar este
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processo em diferentes espécies de flores. A importância da conservação ambiental e da
proteção dos polinizadores também foram mencionadas.
Em relação à última fase da pesquisa, verificou-se que, de certa maneira, o
conhecimento dos educandos foi satisfatório. A abordagem do tema proposto possibilitou
a percepção que a relação entre as espécies, polinizador-planta, mantém o equilíbrio do
ecossistema e auxiliam na manutenção de recursos naturais, sendo assim, é fundamental
a conservação de espécies que atuam como polinizadores.
Através de atividades propostas e desenvolvidas para este trabalho, o corpo
discente foi conduzido para analisar e refletir as consequências de suas ações sobre o meio
ambiente e em seu comportamento com os seres vivos que nele habitam. No contexto da
educação ambiental, a escola é um campo fértil na formação de alunos conscientes da
preservação do meio ambiente, sendo a escola o espaço do conhecimento e a sala de aula
o espaço para conduzir a construção do saber (GARCIA et al., 2016). Quando trabalhado
de forma compreensível, pode-se despertar o interesse dos alunos a realizarem pesquisas
para conhecerem a realidade dos problemas ambientais do planeta. Desta forma as redes
de ensino devem ter como perspectiva futura, a implantação de mais projetos de ensino,
não só do tema proposto neste trabalho, mas também sobre outros temas de educação
ambiental.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos levantamentos e análises dos dados, deste estudo, constatou-se que
no cenário atual tem-se reconhecido cada vez mais a importância dos polinizadores, para
a manutenção e a produtividade de ambientes naturais e agrícolas. Neste sentido, os
insetos polinizadores desempenham um papel fundamental na preservação e recuperação
do ambiente. Apesar de sua importância, as ações do homem sobre o meio ambiente como
desmatamento, queimadas, intensificação das áreas agrícolas com o uso excessivo de
inseticidas têm ocasionado um acelerado declínio e desaparecimento desses insetos,
sobretudo, as abelhas, que são consideradas como polinizadores mais efetivos.
Para se manter os serviços de polinização é necessário a construção de novos
meios de manter a diversidade das espécies existentes como a implementação de medidas
preservacionistas que venham contribuir com o manejo destes agentes, reavaliação do uso
de agentes químicos industrializados utilizados na agricultura e a utilização, no lugar
destes, de produtos naturais para o controle de pragas.
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A vivência didática proporcionada demonstrou que é possível rever o ensino da
disciplina de Biologia, alterando procedimentos didáticos e superando apenas a
transmissão expositiva de conceitos, que muitas vezes pode desestimular os estudantes.
Durante o processo de ensino é comum o professor iniciar a abordagem de conteúdo sem
antes diagnosticar os conhecimentos que os estudantes têm sobre determinado assunto.
Os conhecimentos e as experiências do grupo discente podem ser utilizados pelo educador
como um método importante na formação de saberes. Cabe ao educador identificar a
presença de subsunçores, pois quando, na estrutura cognitiva do estudante, novos
conceitos e conceitos pré-existentes se relacionam, ocorre a formação de novos
significados e sentidos.
Através da prática pedagógica aplicada notou-se ser possível conter a atenção dos
estudantes e despertar neles a curiosidade e criatividade, capacidades que são necessárias
para o desenvolvimento crítico. Os conhecimentos adquiridos possibilitaram aos alunos
uma consciência ambiental mais consistente, auxiliando na percepção da importância de
cada espécie para o equilíbrio ambiental.
Sendo a escola um ambiente tão favorável para promover a educação ambiental,
cabe ao professor reavaliar sua didática e criar condições para que, durante o processo de
aprendizagem, ocorra uma mudança de postura dos educandos. Desta maneira, a
preservação de recursos ambientais se efetivará de maneira natural através das ações
preservacionistas dos alunos envolvidos.
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ANEXOS
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SOBRE A POLINIZAÇÃO
Você sabe o que é polinização? Se sim, descreva o que você entende por polinização.
( ) Sim
( ) Não
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________
2. Você sabe quem são os agentes polinizadores? Se sim, cite exemplo.
( ) Sim
( ) Não
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________
3. Em sua escola você já ouviu falar da importância dos agentes polinizadores?
( ) Sim
( ) Não
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________
4. Você sabia que uma das causas da diminuição dos agentes polinizadores se deve ao
uso excessivo de inseticidas?
( ) Sim
( ) Não
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________
, e um trecho do filme "Bee movie - a história da abelha", o qual relata a importância dos polinizadores
para a manutenção da flora.

5. Você já ouviu falar sobre o colapso das abelhas? Se sim, descreva o que é.
( ) Sim
( ) Não
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________

6. Em sua opinião, o que pode ser feito para diminuir os impactos dos inseticidas sobre o
processo de polinização?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________
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ANEXO 1 – Redações confeccionadas pelos alunos
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